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Το αντικείμενο του παραπόνου

1. Στις 13 Μαρτίου 2017 υποβλήθηκε στο Γραφείο μου παράπονο από τον κ. /
της συζύγου του κ.

.ε κ μέρους

από τη Σρι Λάνκα, σε σχέση με τις δυσκολίες που

αντιμετώπιζε στην ανανέωση της άδειας παραμονής της.

2. Σύμφωνα με το παράπονο, το ζεύγος παντρεύτηκε το 2009 και, στη βάση του γάμου τους,
παραχωρήθηκε στην κ.

\ άδεια παραμονής ως συζύγου Κύπριου πολίτη. Όπως

υποστηρίχθηκε, το 2011, κατόπιν διαφωνίας του ζεύγους, ο κ.

ι ενημέρωσε την Υπηρεσία

Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (στο εξής ΥΑΜ) ότι προτίθετο να ζητήσει διαζύγιο, με αποτέλεσμα την
ακύρωση της άδειας παραμονής της συζύγου του από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και
Μετανάστευσης (στο εξής ΤΑΠΜ).
3. Όπως μου αναφέρθηκε από τους παραπονούμενους, παρόλο που ο κ.

δήλωσε ακολούθως,

κατ’ επανάληψη, ότι οι σχέσεις τους εξομαλύνθηκαν και ότι συμβίωναν αρμονικά ως ζεύγος, και παρότι
διενεργήθηκε τουλάχιστον τέσσερεις φορές απροειδοποίητος έλεγχος στην οικία τους από την ΥΑΜ, ο
οποίος επιβεβαίωσε την αρμονική τους συμβίωση, δεν κατέστη δυνατό να ικανοποιηθεί το αίτημα της
κ.

/ια ανανέωση της άδειας παραμονής της. Ως αποτέλεσμα, η παραπονούμενη παρέμενε

για 6 χρόνια άτυπα στη Δημοκρατία, υπό συνθήκες ανασφάλειας και χωρίς πρόσβαση σε βασικά
δικαιώματα, ενώ το ζεύγος είχε, σύμφωνα με το παράπονο, δαπανήσει αρκετά χρήματα σε δικηγόρους,
στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει την άδεια, χωρίς αποτέλεσμα.

Η πορεία της έρευνας
4. Στα πλαίσια διερεύνησης του παραπόνου, ζήτησα από τον Αν. Διευθυντή του ΤΑΠΜ, με επιστολή
ημερομηνίας 25 Απριλίου 2017, όπως έχω τα σχόλια και τις απόψεις του επί του θέματος, μαζί με
οποιαδήποτε έγγραφα σχετίζονταν με την υπόθεση.

5. Μετά από τρεις υπενθυμίσεις, μου διαβιβάστηκε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απάντηση
ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2017, σύμφωνα με την οποία το αίτημα των παραπονουμένων είχε
εξεταστεί και απορριφθεί, στις 7 Ιανουάριου 2014, από τον Υπουργό Εσωτερικών, στα πλαίσια
ιεραρχικής προσφυγής που είχε υποβληθεί ενώπιον του από το ζεύγος. Σύμφωνα, ακόμα, με την
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απάντηση, ενόψει του ότι δεν προσκομίστηκαν έκτοτε οποιαδήποτε νεώτερα στοιχεία από τους
παραπονούμενους, δεν ετίθετο θέμα επανεξέτασης της περίπτωσης.
6.

Καθώς στην απάντηση δεν περιλαμβάνονταν οποιαδήποτε περαιτέρω σχόλια σε σχέση με τις αναφορές
του ζεύγους, ζητήθηκαν διευκρινίσεις από την αρμόδια λειτουργό του Τμήματος, μέσω μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ημερομηνίας 21 Σεπτεμβρίου 2017, στο οποίο δεν υπήρξε ανταπόκριση.
Ενόψει τούτου, προχώρησα σε νέα επιστολή προς τον Αν. Διευθυντή του ΤΑΠΜ, ημερομηνίας 19
Οκτωβρίου 2017, με την οποία ζήτησα όπως μου διευκρινιστεί το ιστορικό της υπόθεσης και όπως μου
διαβιβαστεί ο σχετικός διοικητικός φάκελος.

7. Εν αναμονή της απάντησης, η κ.

ενημέρωσε το Γραφείο μου τηλεφωνικώς, ότι ο σύζυνόο

π κ απεβίωσε.
8. Ακολούθησαν τέσσερεις υπενθυμητικές επιστολές προς το Υπουργείο Εσωτερικών (στο εξής ΥΠΕΣ),
και μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς αρμόδια λειτουργό του Υπουργείου, από την οποία
λάβαμε εν τέλει τηλεφωνική διαβεβαίωση, στις 22 Αυγούστου 2018, ότι το θέμα θα προωθούνταν στο
ΤΑΠΜ για σκοπούς άμεσης απάντησης.
9. Κατόπιν μιας ακόμα υπενθύμισης προς το Τμήμα, έλαβα απάντηση ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2018,
μαζί με αντίγραφα εγγράφων από τον σχετικό φάκελο. Από τη μελέτη του συνόλου των όσων μου
διαβιβάστηκαν, προέκυψαν τα ακόλουθα:

-

Η παραπονούμενη αφίχθηκε στην Κύπρο το 2004, για σκοπούς εργασίας ως οικιακή εργάτρια,
με άδεια παραμονής με ισχύ μέχρι το 2008. Ακολούθως, υπέβαλε αίτηση ασύλου, η οποία
απορρίφθηκε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια από τις αρμόδιες αρχές, στις 3 Ιουνίου 2009.

-

Στις 22 Ιουνίου 2009 παντρεύτηκε με τον κ.

..

και υπέβαλε αίτηση για παραχώρηση

άδειας παραμονής ως σύζυγος Κύπριου πολίτη, η οποία παρέμεινε σε εκκρεμότητα εν αναμονή
προσκόμισης από μέρους της βεβαίωσης από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι
εργαζόταν ως αυτοτελώς εργαζόμενο πρόσωπο και όχι ως οικιακή εργάτρια.
-

Το 2009 και το 2010 η ΥΑΜ διενήργησε ελέγχους στην οικία του ζεύγους, κατά τους οποίους
εντοπίστηκαν να διαμένουν μαζί κάτω από την ίδια στέγη. Σύμφωνα με τα Σημειώματα που
ετοιμάστηκαν από την Αστυνομία, τόσο το ζεύγος, όσο και τα γειτονικά πρόσωπα που
ρωτήθηκαν, δήλωσαν ότι συζούσαν αρμονικά, χωρίς να αντιμετωπίζουν κανένα ιδιαίτερο
πρόβλημα στο γάμο τους. Παρά τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η ΥΑΜ εξέφρασε στα Σημειώματά
3

της υποψίες περί «ευκαιριακού γάμου» με σκοπό την εξασφάλιση της άδειας παραμονής από
μέρους της κ.
Στις 18 Ιανουάριου 2011 πραγματοποιήθηκε νέος έλεγχος, κατά τον οποίο το ζεύγος εντοπίστηκε
και πάλι να συζεί αρμονικά, χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, εκφράστηκαν εκ νέου υποψίες από την
ΥΑΜ για το ενδεχόμενο ο γάμος να έχει ευκαιριακό χαρακτήρα, καθώς και για τη βιωσιμότητά
του, λόγω της διαφοράς ηλικίας που χώριζε το ζεύγος (28 χρόνια μεγαλύτερος ο EJK σύζυγος).
Στις 14 Φεβρουάριου 2011 εκδόθηκε άδεια παραμονής στην κ.

, διάρκειας ενός

έτους.
Στις 24 Νοεμβρίου 2011 ο κ.

'

παρουσιάστηκε στην ΥΑΜ και κατέθεσε ότι ο γάμος του

δεν ήταν πλέον αρμονικός και ότι επιθυμούσε την ακύρωση της άδειας παραμονής της συζύγου
του, ούτως ώστε να επιστρέφει στη χώρα της. Στην κατάθεσή του, ο κ
γάμος τους διενεργήθηκε για να λαμβάνει εκείνος φροντίδα από την κ

ανέφερε ότι ο
<ωρίς να την

πληρώνει, ωστόσο εκείνη δεν εφάρμοζε το δικό της μέρος της συμφωνίας, αφού εργαζόταν εκτός
σπιτιού καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Ανάφερε, ακόμα, ότι ο λόγος που δεν προχωρούσε σε
διαζύγιο ήταν καθαρά οικονομικός.
Στις 11 Ιανουάριου 2012 υποβλήθηκε αίτηση ανανέωσης της άδειας παραμονής της κ.
ί

<αζί με ένορκη δήλωση του ζεύγους για την κοινή τους συμβίωση.

Η περίπτωση τέθηκε ενώπιον της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τους Εικονικούς γόμους, η
οποία αποφάσισε, στις 8 Μαρτίου 2013, ότι ο γάμος ήταν εικονικός, βασιζόμενη στο περιεχόμενο
της γραπτής κατάθεσης του κ.

Την απόφαση επικύρωσε, στις 25 Απριλίου 2013, η

τότε Διευθύντρια του ΤΑΠΜ, και, ακολούθως, ενημέρωσε γραπτώς τους παραπονούμενους για
την απόφασή της, με επιστολή ημερομηνίας 30 Απριλίου 2013.
Στις 17 Μαΐου 2013 ο κ.

ι υπέβαλε ενώπιον του ΥΠΕΣ ιεραρχική προσφυγή, μέσω

δικηγόρου, εναντίον της απόφασης για κήρυξη του γάμου του ως εικονικού. Σε μεταγενέστερη
επιστολή του προς τον Υπουργό, ημερομηνίας 6 Αυγούστου 2013, ανέφερε ότι η σύζυγός του τον
φρόντιζε, ότι τα προβλήματα τους είχαν ξεπεραστεί και ότι διέμεναν μαζί αρμονικά. Επισύναψε,
για σκοπούς στήριξης των αναφορών του, και πέντε σχετικές ενυπόγραφες επιστολές γειτόνων
και συγγενικών τους προσώπων.
Στις 7 Ιανουάριου 2014 το ΥΠΕΣ απάντησε στη δικηγόρο του ζεύγους ότι η ιεραρχική προσφυγή
απορρίφθηκε λόγω του ότι η αλλοδαπή αντιμετώπιζε προβλήματα σε ότι αφορά την άδεια
διαμονής της στη Δημοκρατία. Μέσω της ίδιας επιστολής, την ενημέρωνε ότι είχε τη δυνατότητα
να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο εναντίον της εν λόγω απόφασης.
Στις 31 Ιανουάριου 2014 το ζεύγος καταχώρησε προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο.

♦
-

Στις 13 Ιουνίου 2014 εκδόθηκαν διατάγματα κράτησης και απέλασης της κ.

και στις

3 Οκτωβρίου 2014 τα στοιχεία της καταχωρήθηκαν στον κατάλογο απαγορευμένων προσώπων
(stop list).
-

Στις 6 Ιουλίου 2015 η Νομική Υπηρεσία ενημέρωσε το ΤΑΠΜ ότι η δικαστική προσφυγή του
ζεύγους απορρίφθηκε λόγω μη καταχώρησης εκ μέρους τους σχετικής γραπτής αγόρευσης, ως
τους ζητήθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο.

-

Στις 20 Οκτωβρίου 2015 ο δικηγόρος του ζεύγους απευθύνθηκε στον ΥΠΕΣ, υποστηρίζοντας, σε
σχέση με την αποτυχία της δικαστικής προσφυγής ότι είχε προηγηθεί συνεννόηση με τη Δικηγόρο
της Δημοκρατίας που χειριζόταν την υπόθεση για αναβολή της δίκης που θα γινόταν στις 6
Ιουλίου 2015, ούτως ώστε να δοθεί η ευκαιρία επίλυσης του θέματος εκτός δικαστηρίου. Όπως
υποστήριξε, στα πιο πάνω συμφωνημένα πλαίσια, κανονίστηκε όπως οι παραπονούμενοι
μεταβούν στο ΤΑΠΜ για σκοπούς λήψης σχετικών καταθέσεων και εξέτασης του ενδεχομένου
ανάκλησης της ίδιας της επίδικης διοικητικής πράξης. Ωστόσο, σύμφωνα με το δικηγόρο, εν τέλει
η λήψη των καταθέσεων δεν κατέστη εφικτή, λόγω του ότι η αρμόδια λειτουργός του Τμήματος
απούσιαζε κατά το προκαθορισμένο ραντεβού. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος, παρότι τα πιο πάνω
τέθηκαν υπόψη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το αίτημά τους για αναβολή της δικάσιμου
απορρίφθηκε και, κατά συνέπεια, η δικαστική διαδικασία τερματίστηκε χωρίς κατ’ ουσία εξέταση
του ζητήματος της γνησιότητας του γάμου.

-

Μέσω της ίδιας επιστολής, ο δικηγόρος ζήτησε επανακαθορισμό του ραντεβού στο ΤΑΠΜ και
επανεξέταση του αιτήματος του ζεύγους στη βάση των ευρημάτων που θα προέκυπταν κατά τη
συνάντηση.

-

Στις 9 Νοεμβρίου 2015 το ΥΠΕΣ ενημέρωσε το δικηγόρο ότι δεν είχαν τεθεί ενώπιον του νέα
στοιχεία που να δικαιολογούν ανάκληση της διοικητικής απόφασης για κήρυξη του γάμου ως
εικονικού. Επιπλέον, τον ενημέρωσε ότι η επιστολή του θα διαβιβαζόταν στο ΤΑΠΜ για
ενημέρωση για την κατ’ ισχυρισμό συνεννόηση επί της προσφυγής [Στα έγγραφα που μου
διαβιβάστηκαν δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε σε συνέχεια της εν λόγω ενημέρωσης].

-

Στις 9 Ιουνίου 2016 η νέα δικηγόρος του ζεύγους απευθύνθηκε εκ νέου στον ΥΠΕΣ με αίτημα για
επανεξέταση της υπόθεσης, επισυνάπτοντας ένορκες δηλώσεις του ζεύγους, καθώς και δηλώσεις
του κοινοτάρχη και πέντε γειτονικών/ συγγενικών προσώπων που βεβαίωναν την κοινή τους
διαβίωση.

-

Στις 7 Οκτωβρίου 2016 το ΥΠΕΣ απάντησε στη δικηγόρο ότι η απόφαση της διοίκησης να κηρύξει
το γάμο εικονικό ήταν ορθή, βασίσθηκε στα δεδομένα που είχε ενώπιον της κατά το χρόνο και
αιτιολογήθηκε επαρκώς και δεόντως.
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-

Προσφυγή την οποία υπέβαλαν ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά της απόφασης να
κηρυχθεί ο γάμος ως εικονικός απορρίφθηκε στη βάση της διαδικασίας και όχι κατόπιν κατ’ ουσία
εξέτασης.

-

Το αίτημα απορρίφθηκε εκ νέου το 2017 από το ΤΑΠΜ, στα πλαίσια ανταπόκρισης σε παρέμβαση
του Γραφείου μου, για το λόγο ότι, όπως μου αναφέρθηκε, δεν προσκομίστηκαν από το 2014
«νεώτερα στοιχεία» από τους παραπονούμενους.

-

Το Σεπτέμβριο του 2017 ο κ. ^

απεβίωσε, καθιστώντας έκτοτε αδύνατο τον εκ νέου έλεγχο

της διατήρησης και γνησιότητας του γάμου.
-

Παρότι τα αποτελέσυατα του νάυου π κ κ .____

έγουν αναννωριστεί έυυεσα από τ κ

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, νια σκοπούς παραχώρησης σύνταξης χηρείας, καθώς και
επιδόματος κηδείας, η ίδια παραμένει υέχρι σιίυερα στην Κύπρο χωρίο ένκυρη άδεια παραμονής.

Το οικείο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο
13. Ο έλεγχος της γνησιότητας των γάμων που συνάπτονται μεταξύ Κυπρίων/ Ευρωπαίων πολιτών και
υπηκόων τρίτων χωρών (στο εξής ΥΤΧ) ρυθμίζεται νομοθετικά από τον περί Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης Νόμο1, ο οποίος επιτρέπει στο ΤΑΠΜ, αφού συμβουλευθεί την αρμόδια για το θέμα
Συμβουλευτική Επιτροπή, να ακυρώνει ή να μην ανανεώνει την άδεια παραμονής ενός προσώπου όταν
ο γάμος του κρίνεται ως εικονικός. Για την διαπίστωση της εικονικότητας ο Νόμος δίνει τη δυνατότητα
στην αρμόδια αρχή να καλέσει το ζεύγος σε κοινές ή/ και ξεχωριστές συνεντεύξεις, καθώς επίσης και
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο είναι σε θέση να δώσει σχετικές με το θέμα πληροφορίες. Η δε απόφαση
υπόκειται σε ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία μπορεί να ασκηθεί
εντός 20 ημερών από τη γνωστοποίηση της απόφασης του Διευθυντή του Τμήματος.

14. Σύμφωνα με τις ερμηνευτικές διατάξεις του Νόμου2, "εικονικός γάμος" σημαίνει γάμο ο οποίος
τελέστηκε μεταξύ πολίτου της Δημοκρατίας ή αλλοδαπού που διαμένει νόμιμα στην Κυπριακή
Δημοκρατία με αλλοδαπό, με αποκλειστικό σκοπό την είσοδο και παραμονή του τελευταίου στη
Δημοκρατία.

15. Στα στοιχεία που τείνουν να καταδείξουν ότι ένας γάμος είναι εικονικός, ο Νόμος παραθέτει τα εξής:
(α) Το ζεύγος δε συζεί κάτω από την ίδια στέγη■ '
1 Άρθρα 7Α μέχρι 7Γ του περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμου του 1972 έως 2017 (Κεφ. 105)
2 Άρθρο 2(1) του Νόμου
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(β) οι σύζυγοι δεν έχουν συναντηθεί ποτέ πριν από το γάμο τους(γ) η έλλειψη κατάλληλης συμβολής στην αντιμετώπιση των υποχρεώσεων που απορρέουν από
το γάμο·
(δ) οι δηλώσεις των συζύγων αναφορικά με στοιχεία της ταυτότητάς τους (όνομα, διεύθυνση
διαμονής, ιθαγένεια και επάγγελμα), τις περιστάσεις της πρώτης τους γνωριμίας ή αναφορικά
με άλλες σημαντικές πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν είναι αντιφατικές·
(ε) οι σύζυγοι δε μιλούν μια γλώσσα που να είναι αντιληπτή και από τους δύο(στ) έχει καταβληθεί χρηματικό ποσό για τη σύναψη του γάμου (εκτός όπου τα χρήματα δίνονται
υπό μορφή προίκας στις περιπτώσεις πολιτών χωρών όπου η καταβολή προίκας είναι συνήθης
πρακτική)·
(ζ) υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ένας ή και οι δύο σύζυγοι έχουν στο παρελθόν συνάψει εικονικό
γάμο ή παρουσιάζουν προβλήματα όσον αφορά την άδεια διαμονής τους στη Δημοκρατία.

16. Από τον Ιούνιο του 2015, το ΤΑΠΜ τηρεί νέα πολιτική για τον έλεγχο της γνησιότητας των γόμων που
συνάπτουν Κύπριοι πολίτες με ΥΤΧ, με βάση την οποία δεν διενεργείται έλεγχος σε όλους τους γόμους,
παρά

μόνο σε εκείνους που από την προκαταρκτική εξέταση συγκεκριμένων ενδείξεων

στοιχειοθετούνται εύλογες αμφιβολίες σε σχέση με τη γνησιότητά τους. Για σκοπούς υλοποίησης της
νέας αυτής πολιτικής, το Τμήμα εφαρμόζει, κατ' αναλογία, το Εγχειρίδιο3 που ετοιμάστηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον εντοπισμό των εικονικών γόμων μεταξύ Ευρωπαίων πολιτών και

ΥΤΧ, στη βάση της Οδηγίας4 για την ελεύθερη κυκλοφορία και εγκατάσταση των Ευρωπαίων πολιτών
και των μελών της οικογένειας τους σε κράτη μέλη της ΕΕ. Εάν, με βάση το Εγχειρίδιο, τεκμηριωθεί
πράγματι εικονικότητα του γάμου και άρα προσπάθεια κατάχρησης των δικαιωμάτων που απορρέουν
από αυτόν, τότε το κράτος έχει δικαίωμα να αρνηθεί, να τερματίσει ή να ανακαλέσει οποιοδήποτε
δικαίωμα σχετίζεται με την ελεύθερη κυκλοφορία πολίτη της Ε.Ε. και μελών της οικογένειάς του.

17. Το Εγχειρίδιο στοχεύει στον εντοπισμό περιπτώσεων στις οποίες γίνεται κατάχρηση του δικαιώματος
της ελεύθερης κυκλοφορίας, ωστόσο σε αυτό τονίζεται ότι τα μέτρα που λαμβάνονται θα πρέπει να είναι
ανάλογα του σκοπού, να μην παρεμβάλλουν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία και να μην
παραβιάζουν το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή των προσώπων που εμπλέκονται. Στην εισαγωγή
τονίζετα ι ότι το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας αποτελεί πρωταρχικό κανόνα από τον οποίο

μπορούν να υπάρξουν μόνο κατ’ εξαίρεση παρεκκλίσεις σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όταν αυτό
δικαιολογείται από αποδεδειγμένη κατάχρηση.

3 Handbook on addressing the issue of alleged marriages of convenience between EU citizens and non EU-nationals in the
context ofE U law on free movement ofE U citizens, COM(2014)604 final & SWD(2014)284 final, 26/9/2014
4 Οδηγία 2004/38/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα των
πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των
κρατών μελών, για την τροποποίηση του κανονισμού

i
18. Στον ορισμό του εικονικού γάμου που περιλαμβάνεται στο Εγχειρίδιο, αναφέρεται ως ο γάμος που

συνάπτεται υε μοναδικό σκοπό την απόκτηση του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας και
διαμονής βάσει της οδηγίας, το οποίο δικαίωμα δεν Θα μπορούσε να αποκτήσει ο
ενδιαφερόμενος με άλλον τρόπο.
19. Ως προς το βάρος της απόδειξης για την εικονικότητα, το Εγχειρίδιο αναφέρει ότι η διερεύνηση του
γάμου θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εάν υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητά
του, και αφού η έρευνα ολοκληρωθεί, και προτού απορριφθούν δικαιώματα που απορρέουν από την
ελεύθερη κυκλοφορία, θα πρέπει η απόφαση να έχει δεόντως στοιχειοθετηθεί από τις εθνικές
αρχές Το βάρος της απόδειξης φέρουν οι εθνικές αρχές, ωστόσο το Εγχειρίδιο τους παρέχει τη
δυνατότητα να ζητήσουν από το ζεύγος να προσκομίσει περαιτέρω στοιχεία και αποδεικτικά έγγραφα.
Αν παραλείψουν να το πράξουν, το Εγχειρίδιο ορίζει ότι αυτό δεν μπορεί από μόνο του να αποτελέσει
καθοριστικό λόγο για κήρυξη ενός γάμου ως εικονικού, ωστόσο μπορεί να προσμετρήσει στη γενική
εκτίμηση της φύσης του γάμου.
20. Το Εγχειρίδιο κάνει επίσης αναφορά σε «ενδείξεις κατάχρησης», οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε
διερεύνηση της γνησιότητας του γάμου, οι οποίες συμπίπτουν εν πολλοίς με τα κριτήρια που
περιλαμβάνονται στον Εθνικό Νόμο. Τονίζεται, ωστόσο, ότι οι ενδείξεις κατάχρησης ουδέποτε
επιβεβαιώνουν αυτομάτως και αναπόφευκτα την καταχρηστική φύση του υπό εξέταση γάμου. Το
Εγχειρίδιο ορίζει, ακόμα, ότι θα πρέπει να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ψευδούς θετικού

εντοπισμού εικονικών γάμων, ακόμα και σε περιπτώσεις που ο ένας εκ των συζύγων μπορεί να
έχει αρνητικό μεταναστευτικό ιστορικό. Για αποφυγή του κινδύνου, το Εγχειρίδιο υποστηρίζει ότι οι
αρχές θα πρέπει πρώτα να εξετάζουν τις ενδείξεις ότι δεν υφίσταται κατάχρηση (π.χ. μακροχρόνια
σχέση, οικονομική δέσμευση, μεγάλη διάρκεια γάμου, κοινές γονικές υποχρεώσεις κτλ).

Συμπεράσματα/ Θέσεις/ Εισηγήσεις

21. Η εφαρμογή πολιτικών για πρόληψη της κατάχρησης του θεσμού του γάμου με αποκλειστικό σκοπό την
εξασφάλιση άδειας παραμονής ενός ΥΤΧ, είναι θεμιτή και διασφαλίζεται νομοθετικά. Την ίδια στιγμή,
με βάση τις κατευθυντήριες αρχές που εφαρμόζονται για το σκοπό αυτό στα κράτη μέλη της Ε.Ε., γίνεται
κατανοητό ότι η δυνατότητα αυτή της πολιτείας θα πρέπει να ασκείται με ιδιαίτερη προσοχή και
περιορισμούς, σε κάθε στάδιο της ακολουθούμενης διαδικασίας, και να αιτιολογείται επαρκώς και
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δεόντως, ούτως ώστε να μην παρεμβάλλει αδικαιολόγητα εμπόδια στην απόλαυση του θεμελιώδους
δικαιώματος του ανθρώπου στην οικογενειακή ζωή.

22. Σε σχέση με την έννοια του «ευκαιριακού γάμου» -ως όρος που χρησιμοποιείται ενίοτε από την ΥΑΜ
κατά τους ελέγχους γνησιότητας- κρίνω ιδιαίτερα σημαντικό να επισημάνω ότι στη Νομοθεσία δεν
υπάρχει οποιαδήποτε πρόνοια για αξιολόγηση ενός γάμου ως «ευκαιριακού». Από μόνη της η έννοια
του «ευκαιριακού γάμου» είναι ασαφής και αναφέρεται στα ατομικά ελατήρια που ωθούν τα πρόσωπα
στη σύναψη του γάμου τους, και όχι στη γνήσια πρόθεσή τους να συμβιώσουν σε γάμο. Υπό την έννοια
αυτή, η χρήση του συγκεκριμένου όρου συγχέει το «συμβατικό» ή «ευτυχισμένο» γάμο με τον γνήσιο,
διακινδυνεύει την προσπάθεια αντικειμενικής αξιολόγησης της γνησιότητας του γάμου για σκοπούς
παραχώρησης άδειας παραμονής και θα πρέπει να αποφεύγεται.
23. Σε κάθε περίπτωση, οι αναφορές της ΥΑΜ περί ευκαιριακού γάμου στην υπό εξέταση περίπτωση, αν
και μεμπτές και χωρίς στοιχειοθέτηση, δεν φάνηκε να αποτέλεσαν καθοριστικό κριτήριο για καταρχήν
άρνηση της αρμόδιας αρχής να εκδώσει την -ακυρωθείσα ακολούθως- πρώτη άδεια παραμονής της κ.
στη βάση του γάμου της. Παρόλα αυτά, η γνησιότητα του γάμου της παραπονούμενης
τέθηκε, εύλογα, υπό έλεγχο, εξαιτίας του μεταναστευτικού ιστορικού της. Η δε απόφαση για κήρυξη του
γάμου ως εικονικού λήφθηκε κυρίως στη βάση του περιεχομένου μίας και μοναδικής κατάθεσης του
συζύγου της κ . '

ληφθείσας πριν από 7 χρόνια. Παρότι όλοι οι προηγηθέντες έλεγχοι της

ΥΑΜ καταδείκνυαν τη διαμονή του ζεύγους εντός της ίδιας οικίας και παρόλο που ο κ.
ανακάλεσε κατ’ επανάληψη τα επόμενα χρόνια την επίμαχη κατάθεση, η αρμόδια αρχή αρνούνταν,
ακόμα και μετά την παρέμβαση του Γραφείου μου, να επανεξετάσει την περίπτωση στη βάση των
πραγματικών κατά το χρόνο δεδομένων της, επικαλούμενη την απουσία «νέων στοιχείων». Όπως
διαφάνηκε, οι ενυπόνοαψες δηλώσεις του Κοινοτάρχη και των συννενικών/ γειτονικών προσώπων του
ζεύνους σε σγέση υε την πολύχρονη αρυονικη τους συυβίωση, οι οποίες κατατέθηκαν στο Τυήυα ως
επιπρόσθετα στοιγεία νια υποστήριξη του αιτήματος τους, δεν λήψθηκαν υπόψη ή κρίθηκαν ανεπαρκείς
νια να τεκυηριώσουν τη ννησιότητα του γάμου.
24. Όπως συνάγεται από τα πιο πάνω, η αρμόδια κρατική αρχή άσκησε τη διακριτική της ευχέρεια για
έλεγχο της γνησιότητας του γάμου των παραπονουμένων, με τρόπο απόλυτο και αυστηρό, λαμβάνοντας
υπόψη μόνο τα στοιχεία της υπόθεσης που θα μπορούσαν να θεωρηθούν «ενδείξεις κατάχρησης» και
παραγνωρίζοντας άλλα δεδομένα, όπως τη διαπιστωμένη συμβίωση του ζεύγους και τις μαρτυρίες για
τη μακρόχρονη σχέση του. Διατήρησε, μάλιστα, την ίδια στάση διαχρονικά, χωρίς να εξετάζει επί της

ουσίας την υπόθεση και παρά τις επαναλαμβανόμενες προσπάθειες του ζεύγους για επαναξιολόγηση
των πραγματικών τους περιστάσεων.

25. Ο Νόμος καθορίζει 7 συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία αποτελούν «ενδείξεις κατάχρησης». Το μόνο που
επικαλέστηκε το ΥΠΕΣ στα πλαίσια απόρριψης της ιεραρχικής προσφυγής το 2014 ήταν τα προβλήματα
που αντιμετώπιζε η κ. Dosanayaka σε ότι αφορά την άδεια διαμονής της στη Δημοκρατία και τα οποία
αφορούσαν, θεωρώ, το χρονικό διάστημα που προηγούνταν της τέλεσης του γάμου της. Υπενθυμίζω,
ως προς τούτο, ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων της ΥΑΜ που διενεργήθηκαν σε διάστημα τριών
χρόνων και οι γραπτές μαρτυρίες που τα επόμενα χρόνια προσκομίστηκαν από το ζεύγος, δεν
συνηγορούν στην ύπαρξη ενός εικονικού γάμου και δεν αντιστοιχούν σε ενδείξεις κατάχρησης με βάση
το Νόμο. Συγκεκριμένα, το ζεύγος φαίνεται να συζούσε αρμονικά, σε κοινή στέγη, για το σύνολο του
χρόνου που διήρκησε ο γάμος μέχρι και το θάνατο του κ.

, και να είχε κοινή γλώσσα

επικοινωνίας, ενώ δεν φαίνεται να προέκυψε ότι είχε διενεργηθεί μεταξύ τους οποιαδήποτε συναλλαγή
για σκοπούς τέλεσης του γάμου ή ότι είχε προηγηθεί στο παρελθόν εικονικός γάμος οποιουδήποτε εκ
των δύο. Ως εκ τούτου, από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μου, δεν καθίσταται αναντίλεκτο ότι ο γάμος
έγινε με αποκλειστικό σκοπό την παραμονή της κ.

π η Δημοκρατία, και κατά συνέπεια

εκφράζω επιφυλάξεις ως προς την ορθότητα της απόφασης ο γάμος της να κριθεί εικονικός.

26. Υπογραμμίζεται,

ακόμα,

ότι

οι

Υπηρεσίες

Κοινωνικών

Ασφαλίσεων

παραχώρησαν

στην

παραπονούμενη σύνταξη χηρείας και επίδομα κηδείας, αναγνωρίζοντας, εμμέσως, με τον τρόπο αυτό,
την ύπαρξη γνήσιου γάμου. Ως εκ τούτου, η επιμονή του ΤΑΠΜ να θεωρεί εδώ και 7 χρόνια την
παρουσία της κ.

στην Κύπρο εκτός νομιμότητας και να μην προχωρά, αναιτιολόγητα

θεωρώ, σε κατ’ ουσία επαναξιολόγηση της υπόθεση, συνιστά αντιφατική συμπεριφορά, δηλαδή

πλήττει την Αρχή της Καλής Πίστης η οποία πρέπει να διέπει τη δράση των αρμόδιων οργάνων,
σύμφωνα με τον περί Γενικών Αρχών Διοικητικού Δικαίου Νόμο (Ν. 158(Ι)/1999).

27. Είναι γεγονός ότι, δεδομένου ότι ο σύζυγος απεβίωσε, δεν τίθεται πλέον ζήτημα επανελέγχου της
γνησιότητας του γάμου του ζεύγους. Αποτελεί, ωστόσο, επίσης γεγονός ότι ο προβληματικός, κατά την
άποψή μου, χειρισμός της υπόθεσης από την αρμόδια αρχή έχει δημιουργήσει για την κ.
μια ιδιαίτερα δυσχερή και αδιέξοδη κατάσταση, καθώς παραμένει επί του παρόντος -και για τα
τελευταία 7 χρόνια- χωρίς έγκυρη άδεια παραμονής στη Δημοκρατία, και χωρίς δικαίωμα πρόσβασης
σε δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητά της ως συζύγου Κύπριου πολίτη, και ιδίως στην αγορά
εργασίας για σκοπούς αυτοσυντήρησης.
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28. Υπό το φως των πιο πάνω διαπιστώσεων και θέσεών μου, υποβάλλω την παρούσα Έκθεση στον Γενικό
Διευθυντή του ΥΓΙΕΣ και στον Αν. Διευθυντή του ΤΑΠΜ, με εισήγηση για εξέταση, με θετικό πνεύμα,

της εκκρεμούσας αίτησης της παραπονούμενης για διευθέτησης της παραμονής της στη
Δημοκρατία, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές διαπιστώσεις από τους ελέγχους της ΥΑΜ, τα
αποδεικτικά που προσκομίστηκαν από την κ.

καθώς και το γεγονός της έμμεσης

αναγνώριση των αποτελεσμάτων του έγγαμου βίου της από άλλη αρμόδια κρατική αρχή. Με την
υποβολή της παρούσας Έκθεσης στις αρμόδιες αρχές, διαβιβάζω, ακόμα, την παράκληση μου για
ενημέρωση του Γραφείου μου, το συντομότερο δυνατό, για τις σχετικές με τις πιο πάνω εισηγήσεις
ενέργειές τους.
29. Η Έκθεση διαβιβάζεται, επίσης, στον Υπουργό Εσωτερικών για ενημέρωση και τις όποιες δικές του
ενέργειες κρίνει σκόπιμες.

Επίτροπος Διοικήσεως
και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
τ. ανθρ. δικ.

